
 
Проректору з адміністративно- 
господарської  роботи 
Вовк Г.М. 
студента (ки)____курсу____групи 
факультету____________________ 
                                  
(Повністю прізвище, ім’я, по батькові) 

 
ЗАЯВА  

 

Прошу Вас надати мені ліжко-місце для проживання в гуртожитку №__, в кімнаті №__ на 
період з 01.07.2021 року по 31.08.2021 року. 

Зобов’язуюсь виконувати Правила внутрішнього розпорядку в КНТЕУ, Положення про 
студентський гуртожиток КНТЕУ, Правила користування електроприладами та газовими плитами, 
своєчасно здійснити оплату за проживання в гуртожитку відповідно до встановленого університетом 
розміром. 

Підстава надання пільгової оплати за проживання в студентському гуртожитку (за наявності 
конкретну пільгу зазначити з переліку нижче): 

 студент(ка) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років або студент(ка), 
який під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 

 студент(ка) з числа осіб визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими 
учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» 

 студент(ка) з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, 
постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» 

 студент(ка), один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 
участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
отримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

 студент(ка) з числа дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой 
України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і 
свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності 

 студент(ка), зареєстрований як внутрішньо переміщена особа 
 студент(ка) який (а) проживає у населених пунктах на лінії зіткнення 
 студент(ка) з числа осіб віднесених до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи  

За час проживання в гуртожитку Правил внутрішнього розпорядку в КНТЕУ та Договір найму 
житлового приміщення гуртожитку не порушував(ла), оплату здійснював(ла) своєчасно. 
 
"____"___________2021 р.                                                                                                   Особистий підпис 
  

 

Домашня адреса: _________________________________________________________________ 
(населений пункт, вулиця, будинок №, квартира №) 

Мати: __________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) – контактний телефон 

Батько: _________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) – контактний телефон 

Контактний телефон студента______________________ 
 
Завідувач гуртожитку №__ 
 
Директор студмістечка 
 
Начальник відділу  
організаційно-виховної роботи 
та інформаційного забезпечення 
 
Декан факультету 

 


